
Polityka Prywatności 

OCEAN MEDIA Paweł Ziewiecki, ul.Zwoleńska 9d, 26-600 Radom (dalej OCEAN MEDIA) szanuje Twoje 
prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W tym miejscu znajdziesz 
informacje o tym jakie informacje zbieramy, w jaki sposób z nich korzystamy oraz jakie prawa, w związku 
z tym Ci przysługują. 

OCEAN MEDIA jest administratorem danych swoich użytkowników. Świadcząc nasze usługi przetwarzamy 
Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. 

Zasady przetwarzania danych osobowych 

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych 
w szczególności zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), 
w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji 
Usług świadczonych drogą elektroniczną. 

Przechowujemy Twoje dane tak długo jak łączy nas z Tobą umowa. Gdy nasza współpraca się zakończy, 
usuniemy Twoje dane lub je zanonimizujemy tak aby identyfikacja użytkownika była niemożliwa. 

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy tylko w zakresie 
niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne 
bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. 

Możemy też, za Twoją zgodą korzystać z informacji na Twój w celu wysyłania Ci materiałów marketingowych 
za pomocą e-maili oraz SMS-ów. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przesyłanie materiałów 
marketingowych. 

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod 
adresem e-mail: admin@oceanmedia.pl 

W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich Danych Osobowych narusza przepisy w zakresie ochrony danych 
osobowych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych. 

Masz prawo dostępu do danych Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przeniesienia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Ochrona danych osobowych 

Twoje dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy stosując odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Szanujemy prawo do 
prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Informacje podawane przez Użytkownika są traktowane jako 
poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. 

Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe udostępniamy: 

• firmom zewnętrznym lub osobom przez nas zatrudnianym do przetwarzania informacji w naszym imieniu, 
w oparciu o stosowne umowy, upoważnienia i instrukcje (np. firmie hostingowej lub firmie księgowej) 



• podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa np. instytucjom Państwowym 
i organom ścigania gdy ujawnienie informacji jest konieczne by zapewnić przestrzeganie przepisów prawa. 

Pliki Cookies 

„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, 
przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia 
użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” 
zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz 
własny unikatowy identyfikator. 

Stosujemy "Cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu 
użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies" 
stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „Cookies” - 
użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. 

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików 
"Cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby 
zablokować automatyczne akceptowanie plików "Cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu 
pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików "Cookies" oraz możliwych 
konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików 
„Cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do 
zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania. W przypadku aplikacji udostępnianych przez 
OCEAN MEDIA akceptacja "Cookies" jest wymagana w celu prawidłowego korzystania z systemów 
wymagających logowania użytkowników. 

Zmiany w zasadach poufności 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności. O zmianach będziemy 
odpowiednio informować Użytkowników.


